
Zápis
z mimořádné valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

konané dne 21. září 2017

Přítomni :  podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí

Přítomno  :   =        15         město 45 hlasů  + 14 obce   =     59 hlasů 
             
Nepřítomno :    4 

 z toho         omluveni :                    Dlouhá Lhota, Ouběnice, Milín
                    neomluveni:                Třebsko 

Zaměstnanci Svazku obcí : ing.Mixl, Benda

Právní služba Svazku : JUDr.Košťál

Pověření k zastupování na valné hromadě předal: 

- za obec Lešetice Bc.Buchová

- za obec Drásov p.Matějů – od 15.3.2017- do 31.10.2018

- za obec Háje JUDr.Krylová- ze dne 31.3.2016 na celé volební období 

      Jednání zahájil ve  13.05 hod. p.Turek starosta obce Bohutín, který přivítal 
přítomné zástupce členských obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je 
schopna usnášení.

K     bodu 1. programu    

Řízení VH se ujal Ladislav Turek na základě pověření SR.

K     bodu 2. programu   – volba orgánů valné hromady

- byla provedena volba na návrh předsedajícího:

                                   Zapisovatele  -  p.Benda

                                   Ověřovatelů zápisu  - PhDr.Bártík, Mgr.Kropáč

                                   Návrhové komise –  ing.Vařeka, ing.Kaiser          
                                                                    

            
                            Hlasování -            Pro :  59           Proti : 0          Zdržel se  :  0
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K     bodu 3. programu   – kontrola usnesení

V návaznosti na usnesení z minulé VH vyzval předsedající ing.Mixla k provedení 
komentáře. Ten uvedl, že minulá VH přijala tato usnesení:

1.Směnná smlouva VH  majetku mezi Svazkem a Městem Příbram byla podepsána  
7.9.2017. 

2.Přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2017 bylo objednáno u KÚ Stř.kraje bylo 
objednáno dne 26.6.2017

3.Prohlídka ÚV Hvězdička se uskutečnila dne 7.9.2017, kdy se zúčastnili 4 zástupci 
členských obcí a následně prohlídka proběhla 14.9.2017, kdy se zúčastnili 2 zástupci
jedné členské obce.

Starostka obce Modřovice vznesla námitku k zápisu z minulé VH, kdy se 
v neformální diskusi diskutovalo o zpracovateli přezkoumání hospodaření Svazku za 
rok 2017 a požaduje opravu tohoto zápisu v tomto znění:   

Starostka obce Modřovice p. Scsevliková se dotázala, z jakého důvodu došlo 
k rozhodnutí Správní rady uvedené v zápise z  23. 5. 2017 vrátit se k přezkoumání 
hospodaření Svazku za rok 2017 opět ke společnosti AUDITORIA s r.o., která 
nenašla v předchozích letech některá pochybení. 
Konstatovala,  že  valnou  hromadou  Svazku  dne  11.  5.  2017  bylo  rozhodnuto  o
objednání přezkoumání hospodaření za rok 2016 u KÚSK. Po provedené kontrole
KÚSK odbor  kontroly  a po zjištěných nedostatcích při  kontrole  není  důvod měnit
přezkoumání hospodaření i pro  rok 2017.
Na  připomínku  manažera  Svazku  Ing.  L.  Mixla,  že  Svazek  využíval  konzultace
během roku od společnosti AUDITORIA s r.o. na základě smlouvy bezplatně.
Starostka odpověděla: Pokud by byla nutná konzultace během roku tak proběhne za
úhradu.

Diskuse:
p.Turek zmínil písemný názor MV ČR ze dne  10.2.2017 k problematice revokace 
usnesení. Zmíněný dopis byl zaslán všem členským obcí.  

JUDr.Krylová uvedla, že nesouhlasí s názorem JUDr.Košťála ohledně pravomocí SR
a VH při objednávání zpracovatele přezkoumání hospodaření Svazku.
JUDr.Košťál  odpověděl,  že se k této věci nebude vracet dále konstatoval,  že dva
právníci mají dva právní názory.
 
p.Kropáč- upozornil, že v zaslaném návrhu stanov jsou nesmyslná ustanovení jako
např. to, že správní rada má 4 členy a zároveň každý člen má jeden hlas, že svazek
zastupují,  jednají  za  něj  a  podepisují  se  za  něj  dva  členové  a  více  to  není
specifikováno. A také, že ve stanovách chybí vymezení role a pravomocí předsedy
svazku.
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VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH.

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili zástupci obcí : Dubenec, Drásov 

Hlasy:  Přítomno  :   =        17          město 45 hlasů  + 16 obce   =     61 hlasů 

K     bodu 4. programu   – projednání návrhu stanov  

Předsedající vyzval JUDr.Košťála o provedení komentáře. Ten obsáhle popsal a 
vysvětlil časový průběh v problematice stanov Svazku od vzniku po současnost, kdy 
byly projednávány několikrát návrhy nových stanov, které by odrážely platnou 
legislativu leč se je nepodařilo schválit.

Následovala rozsálá diskuse přítomných zástupců členských obcí, z které vyplynulo 
následující:

Jako základ bude použit návrh stanov Svazku, který byl na základě rozhodnutí 
správní rady Svazku rozeslán jako příloha pozvánky na dnešní valnou hromadu 
Svazku obcí, ve kterém budou provedeny následující změny:

1.§ 14 odst.3  - bude znít takto: 

Rozhodování valné hromady o majetku I. [ § 4 odst. (i) ] přísluší všem obcím kromě
města Příbram. Takovéto rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
zástupců přítomných obcí.

2.§ 16 - bude znít takto:  

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomní členové, kteří mají 
dohromady  
    alespoň 56 hlasů. 
2.  Rozhodnutí valné hromady ve věcech uvedených v § 12 těchto stanov je přijato 
získáním 
     alespoň 56 hlasů.
3.  Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
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3.§ 20 – bude znít takto:

1.  Správní rada má pět ( 5 ) členů volených valnou hromadou na dobu čtyř let. 
2.  Jedním z členů správní rady je zástupce města Příbram. 
3.  Další tři členové správní rady jsou voleni celou valnou hromadou takto:

- jeden člen z okruhu obcí :  Milín
     Lazsko

       Třebsko
     Modřovice
     Lešetice
     Pečice

- jeden člen z okruhu obcí :  Hluboš
     Trhové Dušníky
     Podlesí
     Bohutín
     Láz
     Lhota u Příbramě

- jeden člen z okruhu obcí :  Drásov
     Dubno
     Háje
     Ouběnice
     Dubenec
     Nečín
     Dlouhá Lhota

       Daleké Dušníky

4.  Pátý člen správní rady je volen celou valnou hromadou z okruhu všech členských 
obcí s výjimkou (i) města Příbram a (ii) těch členských obcí, jejichž zástupce již byl 
do správní rady zvolen hlasováním dle odst. 3. Při hlasování o tomto pátém členu 
správní rady mají všechny členské obce, a to včetně města Příbram, jeden hlas. 
5.  I v případě uplynutí funkčního období členství člena správní rady neskončí, dokud
nebyl na jeho místo zvolen člen nový. Tím není dotčeno právo člena správní rady na 
odstoupení ze své funkce.
6.  Klesne-li počet členů správní rady o jednoho, může jmenovat správní rada 
náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

4.§ 30 – bude znít takto:

1. Svazek samostatně hospodaří na svůj účet a vede účetnictví podle zákona o 
účetnictví.

2. Svazek sestavuje na příslušný kalendářní rok rozpočet a hospodaří podle něj. 
3. Kontrolu plnění rozpočtu provádí správní rada jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
4. Na každé zasedání valné hromady předkládá správní rada zprávu o hospodaření 

spolu s vyúčtováním.
5.   Příjmy Svazku se nerozdělují mezi jeho členy. Příjmy Svazku mohou být použity 
      pouze na financování předmětu činnosti Svazku dle § 4 těchto stanov.
6.  Případná ztráta Svazku bude uhrazena z nerozdělených příjmů minulých let, 



     popřípadě jiným způsobem dle usnesení valné hromady.
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Následně členské obce vznesly požadavek na starostu Města Příbram ohledně 
projednání dnes předběžně odsouhlaseného návrhu znění stanov Svazku 
zastupitelstvem Města Příbram. V případě, že tento návrh bude zastupitelstvem 
Města odsouhlasen, bude tento návrh předložen k projednání ostatním členským 
obcím. Starosta současně vyzval zástupce členských obcí, aby se zúčastnily jednání 
zastupitelstva Města, na které bude tento návrh projednáván.

Dále VH ukládá manažerovi Svazku zapracovat dnes předběžně odsouhlasené 
změny v předloženém návrhu stanov ve spolupráci s  JUDr.Košťálem a následně 
zaslat v el.podobě všem členským obcím a to do 27. září 2017.  

K     bodu 5. programu   – diskuse  

p.Turek- vyjádřil názor, že by bylo dobré se scházet častěji než 2x do roka a to i 
v jiných obcích, pozval přítomné k návštěvě Vysokopeckého rybníka po skončení 
dnešní VH v návaznosti na SR připravovanou akci „Rekonstrukce Vysokopeckého 
rybníka“
Manažer Svazku odpověděl na dotaz ohledně úvěru na dofinancování akce 
„Rekonstrukce ÚV Hvězdička“, kdy uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná, o velice 
dobré podmínky zmíněného úvěru je dobré jej čerpat a vlastní finanční prostředky 
ponechat na případné nenadálé události. Dále uvedl, že dílo „Rekonstrukce ÚV 
Hvězdička“ Svazkem obcí a následně provozovatelem převzato, v současné době 
zhotovitel odstraňuj vady a nedodělky v termínu odstranění do 31. 9.2017. Cena díla 
je 73mil.Kč včetně dotace přesná čísla nemá momentálně k dispozici, neboť nebyla 
součástí dnešního programu VH.
V otázce akce „ Rekontrukce Vysokopeckého rybníka“ manažer uvedl, že v současné
době probíhá zpracování projektu pro územní řízení v souladu s rozhodnutím SR. 
Vzhledem k tomu, že zmíněný rybník byl přeřazen TBD ze IV.kategorie do kategorie 
III. /zvýšené riziko ohrožení obyvatel a majetku/ je nutné provézt technická opatření 
např. pro převedení Q1000  /1000leté vody/ novým bezpečnostním přelivem, kdy 
stávající a nevyhovující budou zároveň zrušeny. Náklady na zmíněnou stavbu bude 
dle předběžných propočtů představovat cca.25mil.Kč přičemž je možné žádat SFŽP 
o dotaci.
Někteří zástupci členských obcí vznesly požadavek, aby o případném podání žádosti
o dotaci na zmíněnou akci rozhodovala VH.
Ing.Kaiser na dotaz, kdo rozhodl o přípravě akce „Rekonstrukce Vysokopeckého 
rybníka“ odpověděl, že SR.
p.Turek- konstatoval, že příjem z nájmu Vysokopeckého rybníka činí ročně 3mil.Kč
Manažer toto konstatování uvedl na pravou míru, kdy uvedl, že 3mil.Kč činí nájemné
za veškerý majetek, sloužící k zásobování surovou vodou pro průmyslové 
účely/např.čerpací cesta z Vltavy/

ing.Táborová vyjádřila poděkování pracovníkům Svazku v souvislosti s akcí 
„Rekonstrukce ÚV Hvězička“

Diskuse byl následně ukončena a předsedající vyzval návrhovou komisi o 
přednesení návrhu usnesení.
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K     bodu 6. programu   – usnesení 

Ing.Kaiser přednesl návrh usnesení

VH bere na vědomí:    

     1. kontrolu usnesení z minulé VH

VH schvaluje:         

1. Změny v návrhu stanov předložených SR a to v §14,§16,§20,§30 dle zápisu 
z dnešní VH

VH ukládá:

1. Manažerovi Svazku zapracovat dnes předběžně odsouhlasené změny 
v předloženém návrhu stanov ve spolupráci s  JUDr.Košťálem a následně 
zaslat v el. podobě všem členským obcím a to do 27.září 2017

                             

                                   Hlasování -            Pro :  61           Proti : 0          Zdržel se  :  0

Valnou hromadu ukončil předsedající ve   14.45 hodin.

zapisovatel :  Josef Benda                       ………………………

 
ověřovatelé : PhDr.František Bártík          ………………………. 

                       
                      Mgr.Antonín Kropáč            ....…………………….

        
               zápis schválil  : Ladislav Turek                 ……………………….


